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Den viktigaste lilla investeringen du kommer att göra i ditt barn.

Halva boken reder ut problemet med gifter i din vardag, andra
halvan hjälper dig att göra något åt det.

Ditt hem är fullt av osynliga kemikalier, och de produkter som du
dagligen utsätter ditt barn för kan innehålla skadliga ämnen.

Våtservetterna, nappflaskan, leksakerna, bilbarnstolen, kläderna ...
Till och med maten och besticken som ditt barn äter den med. Allt.

Anne, Christine och Karin, tre unga forskare och mödrar, fick nog av
att inte veta exakt hur det ligger till med alla gifter i vår vardag och
började läsa på. Alla tre har doktorerat i ämnen som är relaterade till

hälsoproblemen som skapas av kemikalierna runt oss. Deras
efterforskningar blev den här boken.

Istället för att kasta allt och börja om förordar författarna att fasa ut:
behåll det du har hemma men gör ett bättre val nästa gång. Därför



valde de att samla resultatet av sina undersökningar i denna bok, som
ett positivit redskap för dig att använda när du köper nya produkter.

Utöver konkreta shoppingtips för ditt barns alla behov, överskådligt
organiserade i kategorier som Leka, Sova, Äta, Sköta, m fl, förklarar
författarna vad forskarna idag vet om gifterna, och ger dig handfasta
råd om hur du ska tänka för att minska mängden skadliga kemikalier

i era liv.

Handla rätt - för en giftfri barndom är ingen vanlig larmbok, utan
en praktisk hjälpreda skriven av människor med djup insyn i

problemet med gifter i vardagen. Boken förklarar inte bara vad som
är fel och farligt utan hjälper dig att ge ditt barn rätt start i livet och

en friskare framtid.

- - -

Boken är inte finansierad av bidrag eller har fått annat ekonomiskt
stöd.

Författarnas bedömningskriterier vid valet av godtagbara
produkter har varit stränga och de långa shoppinglistorna med nya

produkter som författarna har valt ut som giftfria är varken
påverkade eller betalade av de rekommenderade tillverkarna

och återförsäljarna. Dessa kände inte ens till att de var utvalda förrän
efter att boken utkommit.

Boken handlar inte om gifter i mat.

- - -

Sagt om boken:

"En användbar bok som jag rekommenderar starkt!"-- Heidi
Andersson, armbryterska och programledare på SVT:S

Miljöhjältarna.

"Jag har hittat boken som ALLA och speciellt barnfamiljer borde äga"
-- EKOSvensson.se

"Boken är konkret, lättöverskådlig och sammanfattande. Den är extra
viktig för dig som har eller väntar barn."-- Camino, Johanna Stål

"Boken är lättläst och väldigt rakt på sak och är unik i sitt slag ...
fungerar utmärkt som ett uppslagsverk i fickformat."-- Dag Jensen,

Professor i toxikologisk genetik, SU

"... det här är nog den viktigaste bok jag har läst på mycket, mycket



länge. Jag rekommenderar verkligen ALLA att läsa den."--
Bohusläningen, Bokbloggen, Erika Kvarnlöf & Anna Granström

"Boken känns som en utmärkt introduktion ... Istället för att bara ge
en larmrapport så ges även verktyg för att göra något åt saken."--

Ekomamma i stan, Jenny Brolin

"... detta är en väldigt välskriven och bra sammanfattning ... Den är
förnuftigt lugnande och fokuserar på allt som du kan påverka genom
dina val, i ett ämne som annars lätt blir ångestframkallande."--

Alvehamn, Therese Lilliesköld
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